
 
Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 
Với đặc thù là một tỉnh biên giới phía Bắc có vị trí địa lý quan trọng 

trong chính sách an ninh, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên do 
nguồn lực kinh tế địa phương hạn chế nên dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, 
thành phố Lạng Sơn hiện nay mới được thi công một số đoạn và một số đoạn 
được thi công mang tính chất tạm thờichưa đáp ứng được yêu cầu chống sạt lở 
bờ sông, đảm bảo an toàn cho người và các công trình. Trong những năm qua 
hai bên bờ sông Kỳ Cùng thường xuyên xảy ra sạt lở mất đất, mất nhà của nhân 
dân, các công trình giao thôngđường bộ bị sạt lở trực tiếp ảnh hưởng đến giao 
thông liên lạc hàng ngày của nhân dân cũng như vận chuyển an ninh, quốc 
phòng(đoạn bờ phải nối tiếp cầu Kỳ Cùng xuôi về hạ lưu, đoạn từ khu dân cư 
Mai Pha ngược về thượng lưu đến cầu Mai Pha). Để đảm bảo ổn định lâu dài 
cho các công trình huyết mạch phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc 
phòng cũng như ổn định, củng cố đời sống cho nhân dân thành phố biên giới, 
phù hợp về chủ trương đầu tư theo quy định tại Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, 
bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg, ngày 04/01/2011 
của Thủ tướng Chính phủ; giảm thiểu nguy cơ rủi ro thiên tai, bão lụt, thích 
ứng với biến đổi khí hậu hiện nay việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở là 
thực sự cấp bách. 

Với sự cần thiết đầu tư công trình nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị 
Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để triển 
khai thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn với kinh 
phí ước tính là 200 tỷ đồng. Cụ thể:  

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

2. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo ổn định các công trình giao thông 
phục vụ công tác anh ninh, quốc phòng; đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, cơ 
sở hạ tầng và các khu dân cư hai bên bờ sông Kỳ Cùng; cải tạo cảnh quan đô thị 
sạch đẹp, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ; nâng cao mức sống của 
người dân, tạo điều kiện ổn định về cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân; cải 
thiện điều kiện môi trường sinh thái trong khu vực dự án. 

3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài tuyến kè 5.000m, 
chân kè bằng tường bê tông cốt thép phía ngoài được gia cố băng các rọ đá, hệ 
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số mái kè m =2 được phân ra làm 2 mái gồm mái trên và mái dưới, kết cấu mái 
dưới bằng BTCT M200; mái trên xếp tấm hoa BTCT M200; Giữa 2 mái của kè 
là cơ kè kết cấu BTCT M200; Đỉnh kè kết cấu bằng BTCT, dọc đỉnh kè xây 
rãnh để tiêu nước mặt; Trên tuyến kè bố trí bến nước với mật độ 200m/bến.  

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và PTNT 
cấp III. 

6. Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương. 

UBND tỉnh Lạng Sơn  kính mong Bộ Tài chính quan tâm xem xét, giải 
quyết (Công văn này thay thế Công văn số 859/UBND-KTN ngày 20/8/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn)./. 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT,TC,NN&PTNT; 
- CPVP UBND tỉnh,  
- Ban QLDA NN&PTNT; 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Ngọc Thưởng 
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